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Годишен план за работата по квалификация на педагогическите
специалисти за 2012/2013 г. в училище
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица
І. Анализ на работата по квалификация на педагогическите специалисти през миналата
учебна година
През 2011/2012г. в СОУ „СВ. Паисий Хилендарски" - гр. Златица се реализира проект „И
аз мога", насочен към реалната интеграция и социализация на децата със СОП в масовото
училище. Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, приоритетна ос
„Подобряване достъпа до образование и обучение" (BG051PO001-4.1.0), финансиран е от
Европейския социален фонд и Република България и е на стойност 70 860 лв. Реализацията на
дейностите ще приключи през м.май 2013г. Основната цел на проекта е изграждане
на подкрепяща среда за деца и ученици със СОП.
Една от основните дейности в проекта е обучение на целия педагогически екип, насочено
към повишаване компетентността за аналитично оценяване на специфичните характеристики в
индивидуалното развитие на всяко дете със СОП с оглед създаване на надеждна прогноза за
бъдещото развитие и индивидуални програми за обучение. Педагозите усвоиха базисни умения
за прогнозиране на развитието на детето със СОП и планиране на дейности по интеграция в
учебни условия.
За учителите от начален етап и учителите по математика обучението продължи и с
усвояване на адаптирана холандска методика „РЕМЕЛКА“ за подпомагане на обучението по
математика и придобиване на социална компетентност. След качествено изпълнение на всички
дейности на проекта се постигна трайна позитивна промяна в компетенциите, нагласите и
мотивацията на участниците.
През 2011/2012г. своята квалификация повишха следните педагогически специалисти:
 Кунка Юрукова - учител по предприемачество и бизнес реализира успешно партньорство,
обучение и участие в националните инициативи на Джуниър Ачийвмънт – България;
 всички начални учители преминаха обучение за създаване на интерактивни продукти за
ученици от начален етап и въвеждане на методиката ENVISION-работа с много мишки;
 преподавателите по ИТ усвоиха нови, иновативни методи на преподаване, базирани на
работа в Класната стая на бъдещето по време на регионална квалификация, проведена от Сирма
Медия;
 Донка Славчева – училищен психолог участва в курс към МОМН и ДПБ - "Умения за
екипна работа и развитие на взаимоотношенията в класа", практически семинар, организиран от
Българска асоциация по арт-терапия "Арт-терапията като метод при деца със СОП", обучение,
организирано от Асоциация "Монтесори - ръка за ръка" - Обучение по Монтесори метод и
обучение, организирано от Институт по позитивна психотерапия "Консултиране в училищна
среда".
Пред учителите по физика и астрономия от региона беше представено специално
разработено електронно учебно помагало на тема „Електромагнитни полета“. В последвалото
обсъждане колегията коментира представената добра парктика и даде ценни препоръки за
подобряване на продукта.
Вътрешната квалификация се координира и реализира в рамките на следните методически
обединения:
 на началните учители;
 по хуманитарни науки;
 по природо-математически науки.
Планираните дейности по МО са успешно реализирани - учителите споделят добри
практики, организират спортни състезания, концерти, честване на значими събития. Създаването
на активна гражданска позиция се насърчава чрез партньорство между учители и ученици от
гимназиален етап при провеждане на благотворителни кампании – Коледна и Великденска.
Събраните средства осигуриха топъл обяд за социалнослаби деца.
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Трима преподаватели придобиха специалности: Николай Серафимов и Борслав Богдановучители по физическа култура и Емилия Микова-Иванова – учител по Информатика и ИТ.
Отчетен е повишен интерес към придобиването на ПКС сред колегията – 8 човека
защитиха 5, двама – 4, двама – 3 и един - първа степен.
Всички членове на педагогическата колегия разработиха свое професионално потрфолио
за учебната 2011/2012г.
ІІ. Приоритети в работата по квалификация през тази учебна година:
1. Вътрешната квалификация и връзката й със спецификата на училището и
с нововъведенията от тази учебна година ,,ученическо портфолио“ и ,,проектен метод на
обучение“.
В условията на демографска криза и силна конкуренция между училищата в района,
постоянното подобряване на предлаганата образователна услуга е от първостепенно значение за
утвърждаване авторитета на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“. За тази цел е осигурена
съвременна МТБ, чието рационално използване предполага повишаване квалификацията на
педагозите. Нашите усилия са насочени в няколко посоки:

висока ефективност на обучението, ориентирано към конкретните нужди по МО и
рационално използване на ресурсите в Националния образователен портал и други on-line
платформи;

въвеждане на ученическо портфолио в начален етап на образованието не е новост
за нашето училище – съдържащите се в него разработки на ученика /с неговите индивидуални
задачи и оценки към тях, разгърнато през цялата учебна година позволява проследяване на
напредъка в ограмотяването на ученика.

разширяване използването на проектно базирано обучение с оглед да подготви
учениците за живота - този метод като средство за обучение и самообучение позволява да се
повишава качеството и ефективността на усвояване на практико-приложни знания и насърчава
екипната работа.
2. Продължаване на изграждането на училищна информационна система с
данни за състоянието и квалификацията на педагогическите специалисти чрез поддържане
и подобряване на:


Училищен регистър за квалификацията на педагогическите специалисти;
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 Училищен архив с всички материали, свързани с всички теми и форми на проведени
квалификационни дейности. Актуалните материали да бъдат популяризирани на сайта на
училището, а архивът да се съхранява от Д.Самарджиева – гл.учител
 Училищна база данни за структурата на педагогическия персонал и кариерно
развитие на учителите и възпитателите (Информационна карта за квалификацията и
кариерното развитие на педагогическите специалисти - виж приложение 1)
 Професионалното портфолио на директора и на учителите – всички членове на колегията
да продължат своето професионално портфолио и за 2012/2013г. , което се представя при
поискване на комисията за диференцирано заплащане.
ІІІ. Цели на работата по квалификация
1. Основни цели:
 Всички учители да участват във вътрешната квалификация;
 Да се повиши ефективността на учителската практика;
 Да продължи създаването и поддържането на атмосфера на споделяне и на
прилагане на добрите практики във всяко училище и между училищата в областта
2. Специфични цели:

Да се създаде сред учителите нагласа за връзката на професионалното им
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развитие с развитието на училището

Да се повишат уменията за мениджмънт на класа
ІV. Основни принципи, които се спазват при провеждане на работата по квалификация:
1. Приемственост и последователност;
2. Системност;
3. Съгласуваност;
4. Достъпност;
5. Адаптивност и адекватност;
V. Основни задачи за постигане на целите:
Общи положения:
Планирани МО и председатели за 2012/2013г.
-на началните учители - Теодора Гочева ;
-на класните ръководители - Богдана Николова;
-по хуманитарни науки - Пенка Маркова;
-по природо-математически науки - Емилия Самарджиева;
-по гражданско образование и история - Донка Славчева;
-спорт и естетика - Николай Серафимов;
В СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ да се осигури възможност за обхващане на всички
педагози в МО, където да се споделят добри практики и да се обсъждат иновативни методи на
преподаване.
Основни задачи – срокове и отговорници:
1. По МО да се организира представяне на уроци от всеки учител пред колегията (срок
ежемесечнен, отговарят председателите на МО);
2. Да се организира (от председателите на МО), да се координира(от главни учители) и да
се контролира (от екипа на директора за ръководене на училището) представянето на добрите
практики сред учителите, обсъждането им с учителите по съответните КОО и прилагането им в
училище; колегията (срок ежемесечнен);
3. Да се представи и обсъди темата ,,ученическо портфолио“ и да се вземе решение
за готовността на учителите от училището за въвеждането на ученическото портфолио (срок 30
април 2013, отговорник Аделина Павлова -гл.учител)
4. Да се представи и обсъди темата ,,проектен метод на обучение“ и да се вземе
решение за готовността на училището за въвеждане на метода в обучението(срок 30 април 2013,
отговорници – Д. Самарджиева - гл.учител)
5. Да се води училищен регистър за квалификацията (срок 30 юни 2013 , отговорник Д.
Самарджиева - гл.учител )
6. Да се попълва архива с материалите по теми и форми на проведените(тази
учебна година) квалификации (срок, 30 юни 2013 , отговорник Д. Самарджиева гл.учител );
7. Да се организира и да се проведе процеса на изработване на учителско
портфолио от учителите, които са започнали тази учебна година без портфолио(да приключи до
края на март; отговорници гл. учители);
8. Участие в обученията и квалификациите на педагогическите специалисти по
проект КПС, които се провеждат в рамките на тази учебна година (срок 30 юни 2013 ,
отговорник Д. Самарджиева - гл.учител )
Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати
- по английски език - 1
Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
- главен учител - 1
- за работа в интеркултурна среда -3
- за оценяване постиженията на учениците - 8
- за превенция на училищното насилие, агресията и други. - 5
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Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
- помощник-директори по учебната дейност - 1
ОБЩО 19
VІ. Дейности за изпълнение на целите
1. Организационни дейности
а) Организиране на работата по споделяне на добрите практики по предмети чрез открити
уроци, посещения от колеги, посещения от помощник- директора, от директора и др.- срок
ежемесечен, отговорници -председателите на МО;
б) Организиране на обсъждане на определени добри практики - срок- ежемесечно,
отговорници - председателите на МО;
в) Организиране на прилагането на добрите училищни практики – срок- ежемесечно,
отговорник - председателите на МО;
г) Организиране на представянето и обсъждането на инструмента ,,ученическо
портфолио“ - срок, 30 април 2013, отговорник Аделина Павлова -гл.учител
д) Организиране на представянето и обсъждането на ,,проектен метод на обучение“ –
срок 30 април 2013, отговорник – Д. Самарджиева гл.учител
2. Координиращи дейности
а) координиране на организацията и провеждането на посещенията на училищно ниво –
главни учители, срок - ежеседмичен;
б) координиране на дейностите по представяне и обсъждане на ,,ученическо
портфолио“-срок 30 април 2013, отговорник Аделина Павлова -гл.учител
в) координиране на дейностите по представяне и обсъждане на ,,проектен метод
на обучение“ – срок 30 април 2013, отговорник Д. Самарджиева - гл.учител
г) координиране на дейностите по водене на училищен регистър на квалификацията –
срок 30 юни 2013 , отговорник Д. Самарджиева - гл.учител ;
д) координиране на събирането на материалите по всички теми и форми на квалификация
за училищния архив – срок 30 юни 2013 , отговорник Д. Самарджиева - гл.учител ;
е) координиране на регулярното обсъждане и отчитане на постиженията и проблемите в
работата по квалификация на заседанията на ПС – отговорници гл.учители, срок – регулярно на
ПС.
3. Контролна дейност
а) директорът и екипът му за ръководене на училището участват в разпределянето на
отговорностите по организацията и координацията на работата по квалификация;
б) директорът и екипът му контролират организацията, координацията и изпълнението на
всички дейности по квалификация;
в) директорът и екипът му контролират процеса на прилагане на представените и
обсъдени добри практики в работата на учителите;
г) директорът и екипът за управление на училището контролират регулярното обсъждане
и отчитане на постиженията и проблемите в работата по квалификация на заседанията на ПС.
V. Квалификационна дейност
1. Определяне на дефицити на знания, умения и компетентности на педагогическите
специалисти в училище
Дефицитите от квалификация в областта са свързани с дефицитите на знания, умения и
компетентности на учителите за:
 преподаване в мултикултурна и многоезична среда;
 използване по-ефективно на информационните и комуникационните
технологии в обучението;
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 ангажиране на родителите в дейностите на училището;
 превенция и справяне с агресията в училище;
 владеене на модерните и алтернативни практики на преподаване, които
предполагат учителите да имат основно медиаторна функция;
 модерни методи за оценяване знанията на учениците чрез работа по проекти,
разработване на интерактивни тестове и използване на on-line тестове.
2. Вътрешно-училищни дейности за преодоляване на дефицита/дефицитите на знания,
умения и компетентности на учителите
 а) Добри практики в работата на учителите по всички предмети;
 Създаване на портфолио за всяко методическо обединение – срок 30 юни 2013г.
отговорници председателите на МО;
 Дискусия във всяко МО на тема „Как работата в МО влияе за повишаване качеството и
ефективността на учебния процес“ – срок 30 юни 2013г. отговорници председателите на
МО;
 Запознаване с новостите в образователната политика за 2012/2013г.- провежда се по МО
– срок 30 септември 2013г. отговорници председателите на МО;
 Сравнителен анализ на резултатите от входните тестове, НВО и изходните нива провежда се по МО. Определяне на мерки за преодоляване на допуснати пропуски – срок
30 юни 2013г. отговорници председателите на МО;
 МО на класните ръководители, съвместно с Ученическия съвет да изработят планове за
объсжданите теми в час на класа като се съобразяват със спецификата на всяка паралелка
– срок 17 септември 2012, отговорник Б. Николова –ст. учител и председател на МО;
 МО на класните ръководители организира три общи родителски срещи по класове през
учебната година и при необходимост индивидуални срещи с родители всеки работен
четвъртък - 16.30ч. – отговорници класните ръководители;
 в МО на класните ръководители да се проведе открит урок на тема „Поведение при
бедствия, аварии и катастрофи“ – срок 30 април 2013г., отговорник Б. Николова –ст.
учител и председател на МО;
 МО на класните ръководители и МО по гражданско образование да проведат открит урок
на тема „Превенция на насилието сред учениците. Предразсъдъци, Дискриминация и
авнодескременация“ – срок 20 декември 2012г. отговорник Д. Славчева –училищен
психолог;
 МО по гражданско образование да партнира на фондация Пайдея в проект „Граждани“ –
срок 20 декември 2012г. отговорник Д. Чернева –ст. учител;
 МО по гражданско образование да организира запознаване на учениците от гимназиален
етап с дейността на Общински съвет – гр. Златица - срок 30 юни 2013г. отговорник Д.
Чернева –ст. учител;
 МО на класните ръководители и МО на началните учители да организират работна среща
на тема „Приемственост в обучението на учениците от начален и прогемназиален етап“ –
срок 17 декември 2012г. отговорник Б. Николова –ст. учител и председател на МО;
 в МО на началните учители да се проведе открит урок на тема „Християнското семейство
–традиции и съвременност“ срок 21 ноември 2012г. отговорник Лили Илиева – ст.
учител;
 в МО на началните учители да се проведе дискусия на тема „Преодоляване на
химодинамиката и хипердинамиката на учениците“ – срок 31 октомври 2012г.
отговорник Б. Богданов –ст.възпитател;
 в МО на началните учители да се обсъдят резултатите от инициативата „Световно
предизвикателство за деца“ –срок 31 октомври 2012г. отговорници Д. Червенкова и
Г.Градинарова – ст. учители;
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 в МО на началните учители да се реализира открит урок по математика с помощта на
програмата ENVISION – срок 20 декември 2012г. отговорник П. Божкова – ст. учител;
 обмяна на опит-практикум съвместно с начални учители от ОУ „Т. Влайков“ гр. Пирдоп
на тема „Новите технологии и съвременните деца“ - срок 30 април 2012г. отговорник П.
Божкова;
 в МО по хуманитарни науки – планиране и провеждане на Паисиева седмица- срок 7
декември 2012г. отговорник П. Маркова – ст. учител;
 в МО по хуманитарни науки да се проведе открит урок на тема „Художествен и научен
текст – особености и форми. Смесване.“ - срок 17 декември 2012г. отговорник П.
Маркова – ст. учител;
 в МО по хуманитарни науки демонстрация на иновативни техники за проверка и оценка
на знанията по БЕЛ“ – срок 31 януари 2013г. отговорник Д.Дилова – ст. учител;
 МО по хуманитарни науки да състави и реализира план за стимулиране творческите
заложби на децата като им предложи работа по проект „УМ-Училищни медии“ – срок 30
юни 2013г. отговорник Преслава Байчева;
 в МО по природо-математически науки да се проведе обучителен курс за разработване на
електронни тестове за оценка, знанията на учениците в класната стая на бъдещето – срок
30 ноември 2013г. отговорник Д.Самарджиева гл. учител;
 в МО по природо-математически науки да се обсъдят възможностите за приложение на
виртуалната лаборатория в учебния процес и разработване на план-проекти за участие в
национални състезания по екология и природни науки – срок 30 юни 2013г. отговорници
гл. учители;
 в МО по природо-математически науки да се представи открит урок по математика с
използване на таблети за решаване на построителни задачи – срок 30 март 2013г.
отговорник Л. Темелкова стл учител;
 в МО по природо-математически науки да се релизират МПВ География-Химия-БиологияФизика чрез работа по проект „Науката в полза на човечеството“ – срок 30 ноември 2013г.
отговорник Ем. Самарджиева ст. учител;
 в МО по природо-математически науки да се подготви план за честване Деня на земята –
срок 22 април 2013г. отговорник Ем. Самарджиева ст. учител;
 МО естетика и спорт да подготви и проведе в последното десетдневие на м. октомври във
връзка с 1 ноември – Ден на народните будители туристически поход до местността
„Старата бачия” в Стара планина над гр. Златица (На това място се е осъществила среща
между четите на Панайот Хитов и Филип Тотьо със знаменосец Васил Левскиотговорник Н.Серафимов – ст.учител;
 провеждане на демонстративни срещи по волейбол и баскетбол във връзка със „Седмицата
на Паисий”; отговорник Н.Серафимов – ст.учител;
 регионален турнир по минифутбол за юноши –възраст 9 – 12клас, посветен на 17 май –
Ден на българския спорт- отговорник Н.Серафимов – ст.учител;
 във връзка с 1 юни – Ден на детето се организира изкачване на връх „Свищи плаз” – найвисок над гр. Златица - отговорник Н.Серафимов – ст.учител.


б) Представяне на резултатите от въвеждането на учителско портфолио от тази учебна
година: кои и колко учители са изработили свое портфолио; кои и колко нямат портфолио;
Новопостъпилите Деница Видолова, Деница Вълканова, Преслава Байчева, Ивайла Цачева и
Тодор Цачев да подготвят своето професионално портфолио, а всички останали членове на
педагогическата колегия да продължат започнатото професионално портфолио от 2011/2012г. и
да го допълват редовно до 30юни 2013г- отговорник Д. Самарджиева – гл.учител.
в)Председателите на МО предприемат действия за оказване на необходимата помощ на
учителите, които все още не са правили портфолио – срок до 30 март 2013г. отговорник Д.
Самарджиева – гл.учител.

8

д) Представяне и обсъждане на всички предоставени от РИО (и осигурени от училището
допълнително) материали по темата ,, ученическо ортфолио”-срок-30 април 2013, отговорник –
Ад. Павлова - гл. учител
е) Допълнителни дейности от подготовката за изработване на портфолио на ученика периодична проверка на ученическото портфолио в класовете от начален етап – срок 22
февруари и 20 юни 2013г. отговорницк – Ад. Павлова - гл. учител
ж) Представяне и обсъждане на всички предоставени от РИО (и осигурени от училището
допълнително) материали по темата ,, проектен метод на обучение”- срок 30 април 2013,
отговорник Д.Самарджиева – гл. учител
з) Допълнителни дейности от подготовката за въвеждане на ,, проектен метод на
обучение”- разработване на календарен план за прилагане на проектен метод в обучението по
природни науки и ИТ – срок 22 февруари и 20 юни 2013г. отговорницк – Д . Самарджиева - гл.
учител
и) Четене и обсъждане на специализирана литература за развиване на индивидуалните
знания, умения и компетентности – осъществява се по план и в срок, предвиден от
председателите на МО.
й) вътрешно училищна квалификация на тема „Мениджмънт на класа“ , проведена от доц
д-р Ицка Дерижан – Център за иновации в образованието „Протекта“ срок 27-28 декември 2012г.
3. Квалификационни дейности, организирани от РИО
Квалификация на директори:
 ,,Планиране, организиране, координиране и контрол на
квалификационните дейности в училище”, работен семинар с директорите, организирани
групи по общини, ръководител: ст. експерт по квалификация на педагогическите специалисти С.
Тонгова, ноември: 26.;28.;29. и 30. 2012 г.
 ,,Организация на самостоятелна, индивидуална, вечерна и задочна
форма на обучение и разработване, съгласуване и утвърждаване на училищните учебни
планове”, работен семинар, ръководители: ст.експерти ОСО от РИО; февруари 2013 г.
 ,,Спазване на изискванията на наредба № 1 при работа с деца със СОП”,
работен семинар, ръководители: ст.експерт ОСО Румяна Торосян и директор на Ресурсен център
на Софийска област Йорданка Георгиева, 30.10.2012 г.
 Квалификация на новоназначени директори и директори с малък
управленски опит чрез контактуване с групата от директори от областта, обучени по програма
,,Лидерство за наставници в системата на образованието”. (Ще бъде съобщен форматът за
осъществяване на тези контакти) – срокът е постоянен
Квалификация на учители
 Двудневен работен семинар за учители по БЕЛ на тема: ,,Проблеми и акценти
във външното оценяване по БЕЛ в 7. и 12. клас. 12. клас – задачи, свързани с методиката на
проекта PISA по БЕЛ, лектор от катедра ,,Методика” на СУ ,,Св. Климент Охридски” и
ст.експерт по БЕЛ Т. Адамска, 09.-10. ноември 2012 г.
 Двудневен работен семинар за учителите по ФВС на тема ,,Актуални
проблеми в обучението по ФВС, организиране и реализиране на третия час по ФВС”, ст.експерт
по ФВС Атанаска Делева, 09. - 10. ноември 2012 г.
 Работен семинар за учителите по природни науки: ,,Формиране и оценяване
на основни компетентности по природни науки чрез обучението по химия“, Г.Шуманова, експерт
от ЦКОКУО- 11. 12. 13. и 14. Декември 2012 г.
 Квалификация на учителите по учебни предмети от КОО,,Обществени
науки и гражданско образование”
- Семинар с учителите, които преподават учебни предмети от КОО,,Обществени
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науки и гражданско образование”:,,Представяне на добри практики по ОНГО“, Димитринка
Георгиева, ст.експерт по ОНГО – ноември-май 2012 г.
- за учителите по География и икономика:,,Пътуващо училище”, присъствено обучение по
програма от 3 модула с ръководител: доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева от ДИУУ на СУ – 28. и
30. ноември 2012 г. и 04. и 07. декември 2012 г.
- за учителите по Свят и личност: ,,Формиране на умения в обучението по Свят и личност/12.
клас/”, монофазна програма с ръководител: доц. д-р. Захари Захариев от ДИУУ на СУ- 28. и 29.
ноември 2012 г.
- за учителите по философия: ,,Разработване на мултимедийни продукти по учебните предмети от
философския цикъл», монофазна програма с ръководител: доц. д-р. Захари Захариев от ДИУУ на
СУ – 04. и 05. Декември 2012 г.
- за учителите, които преподават учебни предмети от КОО ,,Обществени науки и гражданско
образование» и водят СИП и ЗИП по религия: ,,Използване на съвременни образователни
технологии при изучаване на световните религии», монофазна програма с ръководител: доц. д-р.
Захари Захариев от ДИУУ на СУ – 7. Декември 2012 г.
 Работен семинар за учителите по чужд езеик и учителите по английски език
в два модула (датите на провеждане ще се уточнят допълнително):
информация за източниците, кандидатстването, проектите за участие по Европейските
програми за учители по езици – полезна за всички учители по езици в областта;
- стратегии за преподаване на английски език, които касаят пряко учителите по английски
Темите на втория модул:
Аспекти на преподаването и изучаването на английски език в 21. Век;
Да поставим английския език на сцената;
Обучителен курс за европейски учители по английски език на ученици със СОП.
 Обучение на учители от региона за споделяне на добри педагогически практики
(първо се обучават информатиците от съответното училище, които провеждат обученията с
учителите от училището):
- Обучение за създаване и ползване на информация онлайн;
- Обучение за описание на добра практика в електронен формат- vct
4. Квалификационни дейности, организирани от МОМН, НИОКСО и
координирани от РИО (включване в предложените дейности според потребностите на
училището)
5. Квалификационни дейности, организирани от община и координирани от
РИО (включване в предложените дейности според нуждите на училището)
-

6. Квалификационни дейности, организирани от други институции (ВУ,
департаменти, НПО и др. (включване в избрани дейности според потребностите на
училището)
Участие на учители от СОУ „Св. Паисий Хилендарски гр. Златица“ в курсове за придобиване на
по-висока ПКС – по заявка на учителите.
7. Финансова осигуреност на квалификационните дейности
Колективен трудов договор за системата на Народната просвета (28.06.2012 г.), чл.33.:
Чл. 33. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се
определят в размер не по-малък от 0,8 на сто от годишните средства за работна заплата на
педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в
квалификационни курсове, предварително обсъждани на педагогическисъвет със социалните
партньори и утвърдени от директора.
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Финансова година 2012 от 15. септември до 31. декември:
152000 лв.
Фонд работна заплата

1216лв.
0.8%

Финансова година 2013 от 01. януари – 14.септември:
304000 лв.
Фонд работна заплата

2432лв.
0.8%

Учебна 2012/2013 година: 3646 лв.
0.8%
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